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E l ő t e r j e s z t é s 

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. áprilisi ülésére 
 
 

Tárgy: Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű 
beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyása  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Emlékeztetjük Önöket arra, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. 

március 27. napján megtartott ülésén döntött a 21/2015. (III. 27.) Ökt határozatával szociális, 

bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára 

nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013. évtől igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján.  

A pályázat benyújtására új rendelet jelent meg: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztésére 2015.évtől igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelete (továbbiakban: rendelet) értelmében.  
 
Tekintettel arra, hogy a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (III. 
27.) Ökt határozata az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013. évtől igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján készült el, szükséges azt hatályon kívül helyezni, és 
helyette új határozatot alkotni. 

 
A rendelet alapján támogatás 2. célterületre igényelhető a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére, 
egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan, új gépjármű beszerzésére . 
 
A rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja határozza meg az egyéb szolgáltatás fogalmát, miszerint 
egyéb szolgáltatás a 4. pontban foglaltakon kívül (falu és – tanyagondnoki szolgáltatás) a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdésében 
meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú 
szolgáltatások. 
 
Egy támogatási kérelem keretében a  támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások 
összege az  alábbi gépjármű-kategóriák esetében: 

- terepjáró személygépjármű esetében legfeljebb 5 000 000 forint; 

- mikro- és kisbusz esetében kevesebb, mint 8 000 000 forint 
 
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.  
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A  támogatási kérelmet az  ügyfél ügyfélkapun keresztül köteles benyújtani a  Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) 2015. május 4-én 08:00 órától 
forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 13-án 18:00 óráig. A  támogatási kérelemhez 
csatolandó mellékleteket elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell 
csatolni a kérelemhez. 
A támogatási kérelemhez csatolni kell a rendelet 9.  § (2)  bekezdésének megfelelő árajánlatot, 

valamint az  ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását. 

A megérkezett árajánlatok alapján az alábbi összefoglaló táblázatot mutatjuk be: 
 

  
Gépjármű típusa 

 

Ford Transit 
Custom Tourneo 
Titanium LWB  

Mercédez-Benz 
Vito Tourer 114 
PRO 

Opel Vivaro 
Combi L2H1 

Szállítható személyek száma 9 fő 9 fő 9 fő 

Gépjármű nettó ára 7.555.118 Ft 7.805.000 Ft 7.905.000 Ft 

Regisztrációs adó 185.000 Ft 185.000 Ft 85.000 Ft 

Gépjármű ÁFA  2.039.882 Ft 2.107.350 Ft 2.134.350 Ft 

Arculati elem felhelyezése nettó 25.000 Ft része a gépjármű 
nettó árának 

része a gépjármű 
nettó árának 

Arculati elem felhelyezése ÁFA 6.750 Ft része a gépjármű 
nettó árának 

része a gépjármű 
nettó árának 

Bekerülési összköltség bruttó 9.811.750 Ft 10.097.350 Ft 10.224.000 Ft 

Támogatási igény 7.765.118 Ft 7.990.000 Ft 7.999.000 Ft 

Saját erő (ÁFA) 2.046.632 Ft 2.107.350 Ft 2.125.000 Ft 

Teljesítmény/Fogyasztás 114 KW/6,7 l 100 KW/6,4 l 103 KW/6,2 l 

 
 
Emlékeztetjük a Képviselő- testületet arra, hogy az önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló 
gazdasági programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési programjai között szerepel a szociális, 
bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztése, továbbá a település rendelkezik a 
Képviselő-testület által jóváhagyott  bűnmegelőzési stratégiával, melyben foglaltak a fent 
leírt pályázattal megvalósíthatóak lennének, mivel az szervesen illeszkedik a Képviselő-
testület távlati terveihez, így pl. használható lesz a közterület-felügyelő által kezelt,  a településen 
elhelyezett térfigyelő-kamerarendszer helyszíni ellenőrzésekor, kulturális programszervezésnél, továbbá  
szociális ellátást igénybe vevők számára is biztosíthatóvá válik az orvoshoz való beszállítás. 
 
A rendelet  értelmében  a 2. célterületre való pályázat esetében a támogatási kérelemhez 
csatolni kell: a helyi önkormányzat,  vagy  önkormányzati társulás  (mint ügyfél) esetén a 2015. 
évben benyújtható támogatási kérelmekre  vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok 
képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát   tartalmazó jegyzőkönyvét 
vagy a határozatát, valamint feladatátadás esetén a 2015. évben benyújtható támogatási 
kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének 
arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más 
szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni. 
 
A fentiek értelmében a pályázat benyújtásához szükséges a  Képviselő-testület határozata, abban a 
település jegyzője számára a tárgyi pályázat elő- és elkészítésére és a település polgármestere 



számára pedig a tárgyi pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére és 
dokumentációk aláírására való felhatalmazás megadása az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015. évtől igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A tárgyban benyújtott előterjesztésben és annak határozati javaslatában foglaltak megvitatása után 
javasoljuk annak változtatás nélküli elfogadását.  
 
 
C s a n y t e l e k, 2015. április 24. 
 

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

  Forgó Henrik        Kató Pálné 
  polgármester         jegyző 
 



…./2015. (IV. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy:    Kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan új gépjármű 

beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyása   
 
 

Határozati  j a v a s l a t 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, elfogadta és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, 
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet 
szerinti   2. célterületként megjelölt   kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan tárgykörében kinyilvánítja  a szociális, 
bűnmegelőzési és közösségi célú szolgáltatások célterületek szolgáltatásfejlesztés 
szükségességét, figyelemmel az önkormányzat 2014. – 2019. időszakra szóló gazdasági 
programjában szereplő, rövid-távú fejlesztési programjában és a település bűnmegelőzési stratégiájában  
foglaltakra. 

2.) A Képviselő-testület, mint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. 8. és 17. pontjában foglalt önkormányzati 
közfeladatok végrehajtására kötelezett, felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt tárgyi pályázat 
elő- és elkészítésére és Forgó Henrik polgármester urat 1 db Ford Transit Custom Tourneo 
Titanium LWB típusú mikrobusz beszerzésére irányuló pályázat benyújtására. Az igényelt 
támogatás összege (mint elszámolható nettó kiadás): 7.765.118 .-Ft.  

 
 Végrehajtás határideje:    pályázat elő- és elkészítésére azonnal, benyújtására 2015. május 04. 

Végrehajtásért felelős:     Forgó Henrik polgármester 
            Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje:   a pályázat benyújtását és elbírálását követő soros ülés 

 
3.) A Képviselő- testület kötelezettséget vállal tárgyi pályázat elnyerése esetén arra, hogy az 

önkormányzat 2014. évi költségvetési pénzmaradványából elkülönítetten biztosítja a 2. ) 
pontban rögzített igényelt gépjármű beszerzéssel összefüggő támogatási összeg különbözetét 
saját erő vállalásként.  A vállalt önrész összege: 2.046.632 .-Ft.  

4.) A Képviselő- testület kötelezettséget vállal tárgyi pályázat elnyerése esetén arra, hogy a 3.) 
pontban rögzített vállalt önrész összegén felül az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
pénzmaradványából elkülönített tartalék keret terhére biztosítja a gépjármű üzembe 
helyezésével összefüggő valamennyi egyéb költséget is.  

5.) A Képviselő-testület ezen határozattal egyidejűleg a szociális, bűnmegelőzési és közösségi 
szolgáltatások fejlesztésére gépjármű beszerzési pályázat benyújtásának jóváhagyásáról szóló  21/2015. 
(III. 27.) Ökt határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Irányító Hatóság (Székhelyén) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző 
- Tóth Józsefné Adó és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 


